ก้ อนที่ข้อเท้ า...โรคเกาต์ มาจากไหนกัน?
เราเคยสงสัยกันบ้ างไหมคะว่า...โรคเกาต์คืออะไร? ทาไมข้ อเท้ า หรื อส่วนต่างๆ ของร่ ายกายถึงมีก้อนปูดออกมา? ซึ่ง
บทความในวันนี ้จะเกี่ยวกับ ว่าด้ วยเรื่ องโรคเกาต์ และระยะความรุนแรงของโรค...ลองตามไปอ่านกันได้ เลยค่ะ

 โรคเกาต์ และปุ่ มโทฟั สรอบข้ อ...
โรคเกาต์ จัดเป็ นโรคข้ ออักเสบเฉียบพลันที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ ในมนุษย์ เกิดจากความผิดปกติ ในขบวนการเมตะบอ
ลิสซึมของกรดยูริกในร่ างกาย เป็ นผลให้ กรดยูริกในเลือดมีค่าสูงมากกว่ าปกติ แล้ วเกิดการตกตะกอนเป็ นผลึกเกลือยูเรต
(monosodium urate) สะสมในเนื ้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย มีลกั ษณะเป็ นก้ อนปูดออกมาบริ เวณผิวหนังรอบๆ ข้ อ ที่เรี ยกกันว่า
“ปุ่ มโทฟั ส” บริ เวณที่เกิดส่วนใหญ่จะอยูต่ ามข้ อเท้ า ตาตุม่ ข้ อศอก นิ ้วมือ หรื อนิ ้วเท้ า เป็ นต้ น

 แหล่ งที่มาของกรดยูริก และสารพิวรี น ตัวชักนาให้ เกิดโรคเกาต์
อย่างที่กล่าวไปแล้ ว กรดยูริกเป็ นสื่อสาคัญที่ทาให้ เกิดโรคเกาต์ และที่มาของมันมาจาก สาร“พิวรี น” โดยสารนี ้จะ
เปลีย่ นเป็ นกรดยูริกเข้ าสูใ่ นเลือด แล้ วโดยทัว่ ไปนันกรดยู
้
ริกเกิดมาจาก 2 แหล่ง คือ
- ขบวนการสลายโปรตีนในร่างกายแล้ วได้ สารพิวรี นออกมา
- การทานอาหารที่มีพวิ รี นสูง เช่น พวกเครื่ องในสัตว์ สัตว์ปีก หรื ออาหารทะเล

 ระยะต่ างๆกับความรุ นแรงของโรคเกาต์ แบ่งได้ 4 ระยะ ดังนี ้
- ระยะแรก
อาจยังไม่มีอาการใดๆ แต่มีการตรวจพบระดับกรดยูริกในเลือดสูง และควรต้ องรักษาหากตรวจพบนิ่วกรดยูริกในทางเดิน
ปั สสาวะ หรื อระดับกรดยูริกสูงกว่า 13.0 มิลลิกรัม/เดซิลติ รในเพศชาย และ 10.0 มิลลิกรัม/เดซิลติ รในเพศหญิง ถ้ า เกิดเราไม่
รักษาทาให้ มีโอกาสเกิดภาวะไตวาย หรื อนิ่วในทางเดินปั สสาวะเพิม่ ขึ ้นได้

- ระยะข้ ออักเสบกาเริบเฉียบพลัน
อาการ ปวดข้ อตามข้ อส่วนล่างของร่างกาย เช่น ข้ อหัวแม่เท้ า ข้ อเข่า หรื อข้ อเท้ า จากข้ ออักเสบอย่างรุนแรง ข้ อที่อกั เสบจะบวม
แดง ร้ อน ขยับข้ อลาบาก บางรายอาจมีอาการไข้ หรื อหนาวสัน่ ร่วมด้ วย ในระยะแรกอาจเป็ นอยูน่ าน 5-7 วัน อาจหายได้ เอง
โดยไม่ได้ รักษา และอาจเป็ นใหม่ได้ หลังจาก 1-2 ปี
สาเหตุ ทังเกิ
้ ดได้ เอง หรื อได้ รับการกระตุ้น เช่น บริ เวณข้ อถูกกระแทก, การดื่มสุราหรื อเบียร์ และทานอาหารทีม่ ีสารพิวรี นสูง
จาพวก เครื่ องในสัตว์ ยอดผักต่างๆ เป็ นต้ น
ข้ อควรระวัง หากรับการรักษาที่ไม่ถกู ต้ อง ผลึกเกลือยูเรตจะสะสมในร่างกายมากขึ ้น และข้ ออักเสบจะเป็ นถี่ขึ ้น บางรายอาจ
กาเริ บทุกเดือน
- ระยะข้ ออักเสบสงบ หรือช่ วงที่ไม่ มีอาการ
เป็ นช่วงระยะเวลาระหว่างข้ ออักเสบแต่ละครัง้ ซึง่ ในระยะแรกๆ ช่วงเวลานี ้จะนาน อาจนานเป็ นปี จนผู้ป่วยลืมการอักเสบครัง้
ก่อนไปแล้ ว แต่ถ้าเป็ นมากขึ ้น ระยะเวลาที่ไม่มีอาการนี ้จะสันลงเรื
้ ่อยๆ
- ระยะมีปุ่มก้ อนโทฟั ส
พบได้ ในผู้ที่เป็ นโรคเกาต์นานกว่า 5ปี รับการรักษาไม่ถกู วิธี ผิวหนังรอบข้ อ เช่น ข้ อเท้ า ตาตุม่ ข้ อศอก นิ ้วมือ นิ ้วเท้ า มีก้อนปูด
เกิดจากผลึกเกลือยูเรตสะสมตามเนื ้อเยื่อต่างๆ ซึง่ ปุ่ มก้ อนอาจกัดกินกระดูกให้ กระดูกแหว่ง ข้ อถูกทาลาย และเกิดความพิการ
ได้ หรื อถ้ าไปสะสมที่ไต อาจทาให้ ไตวาย เกิดนิว่ ในทางเดินปั สสาวะ มีภาวะโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจร่วม
ด้ วย
เป็ นอย่างไรบ้ างคะหลังจากทีเ่ รารู้จกั โรคเกาต์กนั แล้ ว เห็นไหมคะว่าโรคเกาต์นนไม่
ั ้ ได้ เกิดจากการทานไก่อย่างที่เข้ าใจ
อย่างเดียว แต่มีเหตุปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้ วย ทังจากการท
้
างานของร่างกายบกพร่อง หรื อ การทานอาหารที่มีพิวรี นสูง ฉะนันถ้
้ าเรา
ไม่อยากเป็ นโรคเกาต์ ควรตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อดูความเสีย่ งการเป็ นโรคเกาต์ ซึง่ ถ้ าเกิดเรามีความเสีย่ งที่จะเป็ น จะได้
รักษาได้ ทนั ท่วงทีในระยะแรกๆ ค่ะ
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